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 اردوخان ۀنگاه به شرق ، قمارسياسی تاز
 بخش دوم ـ اقدام به کودتا و تبعات آن

 ھا در برخی سطوح ئیجاه  اقدام به زنجيره ای از جاب٢٠١۵ پيش و پس از پيروزی در انتخابات اول نومبر اردوخان

در اين رابطه . کند  میپوليسويژه سازمانھای اطالعاتی و تشکيالت ه ّش ، دادستانھا و قضات دادگستری بامرای ارت

" خلوصی آکار"نام ه ب" ياش"با موافقت شورای عالی نظامی  غيروابسته به تشکيالت گولن و کماليستھا نيزۀيک چھر

Hulusi Akar  انجام ئی کليدی نيز درفرماندھی نيروی ھوائیحاه ھمزمان يک جاب. گيرد دررأس ستاد ارتش قرارمی 

ُآکن ازتورک"شود و می ِ "Akın Öztürk  متمايل به تشکيالت فتح هللا گولن ۀ و چھرئیوقت نيروی ھواه فرماند 

 ٢٠١۵ جوالی ١۴ ھا يعنی ئیجاه تاريخ اين جاب.  می سپاردAbidin Ünal" عابدين اونال"نرالجنيزجای خود را به 

 Yüksek" ياش"يکی  از مھمترين وظايف !  شورای مذکور است را  فعأل  داشته باشيد تا بعد ۀاالنکه روز اجالس س

Askerî Şuraيع افسران ارتش و يا تنزل فبار در سال تشکيل جلسه می دھد، موضوعات مربوط  به تر  که حداقل يک

  به ئیگذاری پست فرماندھی نيروی ھواُ ازتورک ھم  بعد از واجنرال ًاضمن.  رتبه  و يا اخراج از ارتش می باشد

  . درآمده  و تنھا کسی درميان کودتاچيان می باشد که تا مقطع اقدام به کودتا ھنوز عضو اين شوراست" ياش"عضويت 

مبنی بر تصميماتی که قرار است ) ميت (  يک خبرجعلی توسط سازمان امنيت ئیيک روزپيش از اقدام به کودتای کذا

يا ھمان شورای عالی نظامی که نخست وزير و وزيردفاع ھم عضو آن ھستند گرفته شود " ياش "جوالی ١۴ جلسۀدر 

يعنی تشکيالت اطالعاتی ملی تحت " ميت" و توسط ئیدرميان عناصر وابسته به تشکيالت گولن که از مدتھا قبل شناسا

" خلوصی آکار" آجودان مخصوص  ،اردوخان خود ۀدرميان اين عناصر آجودان ويژ.  پخش می گردد،نظر قرار دارند

قرار " ياش "جلسۀخبر حکايت از آن دارد که در . رئيس ستاد ارتش و ھمينطور رئيس دفتر وزيردفاع  نيز قرار دارند

بر اين است که کليه عناصر وابسته به گولن در نيروھای مسلح  به شمول امرای ارتش تصفيه شوند و دولت نيز قصد 

پيش ازاينھم  بارھا ضد اطالعاتی در .  آنان را دستگير و به محاکمه بکشاندۀ ھمجوالی ١۵ دارد که در روز بعد يعنی

 پخش Millî İstihbarat Teşkilâtı" ميت" درارتش توسط سازمان امنيتۀ مبنی برتصفياردوخانرابطه با قصد 

مبر و اعالم جنگ او  نول درانتخابات اواردوخان ۀرسياست ترکيه پس ازپيروزی شکننده فضای حاکم ب. گرديده بود

 عناصر ۀن رئيس جمھور برای ھما مخالفۀ رازپنھانی نبوده و موضوع تصفيًو مقاصد او نيز اصال" دولت موازی"عليه 

ن سرسخت طيب ا مخالفۀ گولن و يا طيف گستردۀناراضی چه در ارتش و چه در سطح جامعه اعم از دار و دست

  .   است نيز مقوله ای غيرمنتظره  نبودهاردوخان
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 عملياتی در آمادگی کامل ۀ در ميان حزب و نيروھای ويژاردوخان وفادار به ً که نيروھای کامالبدين ترتيب در شرايطی

سر می برند ، عناصر وابسته به تشکيالت گولن با سر وارد  تور رئيس جمھوربرگزيده شده  و اقدام به شبه کودتای ه ب

 و  Binali Yıldırım" ِبن علی ئيلدرم" و نخست وزيرش  اردوخانود در اين ميان خ.  شکل می گيردجوالی ١۵

 Ömer" عمرخالص دمير"عالوه بر اينھا عوامل نفوذی ھمچون .  نيز از دسترس خارج می گردندءشماری از وزرا

Halisdemir  سميح ترزی "جنرالدرجه دار عضو نيروی حفاظت "'Semih Terzi  از سران کودتا نيز درميان

  .ويژه در سيستم  فرماندھی  جاسازی شده انده ان بکودتاچي

دست ھم داده اند تا اين کودتا ه که ھمه دست ب مثل اين. حکايت اقدام به کودتای ترکيه درنوع خود البته بی نظير است

 چنداننه که روزگاری ن.  تداعی می کند را٢٠٠١مبر  سپت١١اتور مضحکی از شعبده بازی  بيشتر کاريک!پيروزنگردد 

بلکه عضوی از "  بزرگۀ خاورميانۀپروژ" با افتخارتمام مدعی بود که خودش نه فقط بخشی از اردوخاندور طيب 

را   پس اگر بخش بزرگی از عالم و آدم  تفسير رسمی آن سياه بازی جنايتکارانه را پذيرفته و آن!رھبری آن بوده است 

  . رد که تفسير رسمی اين يکی را نپذيرندھمچنان کار اسامه بن الدن دانسته اند ، چه  دليلی دا

اما دراينجا جدای از ھر تفسير و توضيحی يک واقعيت مستقل از ذھن نيز خود را به معرض نمايش عموم می گذارد که 

 حزب عدالت و توسعه با فراخوان ۀھزاران نفر از نيروھای بدن.  شده نداردتعيينربطی به طرح و نقشه ھای از پيش 

و  در مخالفت با کودتا به خيابانھا می ريزند و فارغ از حساب و کتابھای سياسی به مقابله با تانک و  اردوخانطيب 

حکايت آنچه در خيابانھا می گذرد فراتر از محاسبات سياسی و زد و بندھای رايج ، حکايت آمادگی . مسلسل می شتابند

 که مانند بسياری ديگر ازجمله آن اکثريت ئیروھمان ني. برای فداکاری و توان به صحنه آوردن نيروی کيفی است

 صرف و تعقيب اخبار از ۀوفور يافت می شود ، در خانه به نفرين و ناله  که البته درھمه جای دنيا بئیخاموش کذا

. دنبال خود به صحنه می کشانده می آيد و ديگران را نيز ب.  نمی کندءطريق تلويزيون بسنده نمی کند و به غرزدن اکتفا

اين برای ما و . می آيد و پيروزی  خود و جريان متبوعش را تضمين می کند. ی آيد و تعادل موجود را می چرخاندم

درسی که من خود ھمواره بر آن .  نيروھای مخالف نظام جمھوری اسالمی نيز حاوی درس با ارزشی استۀمجموع

که تنھا مقاومت و  اين. يو می توان پرکرد و الغيرکه خأل قدرت را تنھا  با قدرت آلترنات اين.  داشته و دارمتأکيد

که يک  اين. استقامت است که در ترکيب با آمادگی برای پرداخت بھا می تواند صحنه را بچرخاند و تعادل را بشکند

که  تنھا آن   کمی پرشمار در شرايط خطير می باشد و خالصه اينۀنيروی کيفی منسجم و فداکار بسا کارا تر از يک تود

 ايران حرف آخر را خواھند زد که ھم برخوردار از يک ايدئولوژی منسجم  و ھم  ۀ درمعادالت آيندئیدسته از نيروھا

 قدرت در ايران بی ھيچ ترديدی مسالمت آميز نخواھد ئیجاه چرا که جاب. دارای نيروی کيفی جان بر کف بوده باشند

  .بود

در اين رابطه بسيار نوشته شده و درست يا غلط . ودتا چندان بپردازمبه ھر تقدير بيش از اين نمی خواھم که به خود ک

بی بديلی است اشاره ! بسيار کاغذھا سياه گرديده ، به ھمين دليل تنھا به چند مورد ويژه که ھرکدام به سھم خود شاھکار

نگاه احتمالی ترکيه يرتغيسراغ  اصل قضيه يعنی تحوالت اخير مربوط به اوضاع سوريه و بحث ه روم ب کرده و بعد می

يعنی ھمان . ی و جھانی مترتب بر آنئليتيک منطقه وات آن بر روی معادالت ژئوپتأثيردر کادر تعادل قوای موجود و 

 .ات بالفصل آن بر معادالت ايران مھم استتأثيردليل ه چيزی که برای من ب

 کودتاھای موفق در ۀ زنجيرۀويژه تجربه  و ب بديع کودتاچيان اين است که خالف تمام کودتاھای عالم اولين شاھکار

 بامداد و در شرايط غافلگيری کامل اوليای نظام می باشد ، کليد ۀ ھمواره ساعات اولي!خود ترکيه که  شروع  کارشان 

جای ه بعد ھم ب.  در روز روشن و حضورھمه مردم در خيابانھا می زنند!کودتا را با يک اعتماد به نفس شايان تحسين  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

سراغ  احدی از اوليای نظام بروند  در اولين اقدام خود سيزده چھارده نفرسرباز را با يک افسر به آدرس ه که ب آن

انگارمردم ترکيه ده ھا کانال پربيننده . فرستند تا انجام کودتا را به سمع مردم برسانند راديو تلويزيون دولتی ترکيه می

َکنان اورن "لجنراديگر را رھا کرده و مثل دوران کودتای  باشد   تنھا امکانشان تماشای تلويزيون دولتی می١٩٨٠در" ِ

 حزب وارد شده و ۀ و ھواداران بسيج شدء ويژه ھمراه با اعضاپوليسکه بعد ازمدت کوتاھی نيروھای    بگذريم از آن!

ه ھای اينترنتی اما ھمچنان ده ھا کانال تلويزيونی و رسان. کودتاچيان را با کتک مفصلی دستگير کرده و با خود می برند

 مبنی بر دعوت اردوخانويژه پخش مستقيم پيام اينترنتی خود ه بی ھيچ مزاحمتی به پخش برنامه و بسيج عليه کودتا ب

در کناراينھا مساجد ھم که حاال ديگر به تقليد از ايران . مردم به ريختن درخيابانھا و مقابله با کودتاگران مشغولند

  . مراکز بسيج گرديده اند با بلندگو مردم  را  به مقابله با کودتا فرا می خوانند اسالمی تبديل به 

که درعرف بين الملل نماد دمکراسی  ئیيعنی ھمانجا.  به ساختمان پارلمان استئی ھواۀ کودتاگران حملشاھکاردوم

 حکومت بعدی تأئيد راه ھرگونه  سياست ھم می داند که با اينکار اساسأۀھر کودک تازه وارد به مدرس. شود ناميده می

انگار . در صورت پيروزی فرضی کودتا را بر تمامی دولتھای جھان اعم از دمکرات يا غيردمکرات سد خواھد کرد

 تشنه ھستند و نمايندگانشان نيز درمجلس حضور دارند اردوخانقرار نيست که نيمی از جامعه را که به خون طيب 

 ابلھانه که حتی خون از دماغ يکنفر از مجلسيان نيز سرازير ۀکه اين حمل رد ؟ اينجذب و درحمايت از کودتا بسيج ک

 در محکوميت داخلی و بين المللی  کودتا کرده  به چه کار اردوخاننکرده  و بزرگترين آتو را دو دستی تقديم حکومت 

 ؟ معلوم نيست که بر ندلی را داده اکودتاچيان می آمده را بايد از آن فرماندھی پرسيد که دستور چنين عمل محيرالعقو

 اينکار جز خود زنی آگاھانه چه نام ديگری  می توان نھاد ؟

نه به حمايت داخلی نياز  ظاھرأ !  کنندئیانگار که کودتاگران عزم  جزم کرده اند که با ھر قدم  از خود مشروعيت زدا

 رياست جمھوری ۀ  به غيراز پارلمان البته مجموع! دارند  و نه  به برخوردار شدن از يک مشروعيت حياتی بين المللی

 و بانو نيزبمباران می شود ، اما جالب است که نه خود کاخ که پارکينگ آن اردوخانيا کاخ ھزار و يکصد اتاقی طيب 

 ھم  درکنارموضوعات ديگر به بحث گذاشته می شود يکی از مسأله در روزھای بعد که اين !تنھا ھدف قرارمی گيرد

 قصد کودتاچيان از منھدم نکردن کاخ اين بوده که می ً مدعی می شود که احتماالاردوخانامه نگاران طرفدار روزن

  !جل الخالق . خواسته اند بعد از کودتا خود از آن مجموعه استفاده نمايند

 عاليرتبه از جمله جنرالرغم  وجود  ده ھا   يعنی علی. ندارد " چھره "ًخالف تمام کودتاھای تاريخ اصالاين کودتا  

يک  ھيچ. کس اما درموضع رھبری قرار ندارد  ھيچ، در ميانشانئیفرمانده سابق نيروی ھوا" آکن ازتورک  "جنرال

 ممکن است که ًاروند کنش و واکنشھا را که دنبال کنی بعض. از رھبران حکومتی  و احزاب  سياسی دستگير نمی شوند

بيشتر نه اقدام به کودتا که يک شوخی بی مزه ولی درعين حال . زمی کنندفکر کنی که کسانی به شعور آدمھا تجاو

در يکجا تعدادی سرباز که با ھليکوپتر در زمين يک استاديوم ورزشی فرود آمده اند مجبورند . خونين را تداعی می کند

 !را مصادره کنند که برای رفتن به سمت مقصدشان مثل راھزنان جلوی يک اتوبوس شرکت واحد را گرفته و اتوبوس 

 بعد !چرا ؟ معلوم نيست . را اشغال می کنند درجای ديگر مشتی سرباز با تانک  و نفربر می روند روی يک پل و آن

ھم جمعيت ھمراه نيروھای عمليات ويژه می آيند وپس از يک درگيری کوتاه و کمی تيراندازی متقابل ھمه را با کتک و 

 ۀھم ريخته و آشفته و بی برنامه اند ، در نقطه ھرچه عوامل کودتاچی ب. اد می کنندتحقير و شکنجه دستگبر و پل را آز

  . مقابل ھمه چيز ھدفمند و با برنامه پيش می رود

 از مناطق کردنشين اردوخاندر دو عمليات جداگانه تعداد پنج ھزارنفرازنيروھای ضربت عمليات ويژه وفادار به طيب 

نيروھای ماسکدار تا دندان مسلح عمليات ويژه پيش از فرود ھواپيمای حامل .  شوندبه استامبول و آنکارا منتقل می
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درھمه .  خود در می آورندکنترول از نظاميان مستقر در آنجا پاک کرده و برج مراقبت را به ً فرودگاه را کامالاردوخان

. کنند  را ھمراھی میاردوخانلح  و نيروھای مسپوليسجا ھزاران نفر از نيروھای تشکيالتی حزب عدالت و توسعه ، 

 جنرالھمان درجه دار نفوذی درميان کودتا گران با استفاده از فرصت ھمراھی با " عمرخالص"در جای ديگری 

يکی از رھبران مؤثر کودتا او را ھدف قرار داده و می کشد و خودش نيز در درگيری متعاقب کشته می " سميح ترزی"

تا حکومت او را تحت عنوان شھيد بزرگ مقاومت عليه کودتا به يکباره وارد تاريخ پس از شکست اقدام به کود. شود

عمر "حکومت مدعی است که . ترکيه می کند و مجسمه اش را نيز درشھر زادگاھش نصب و پرده برداری می کند

  . داده استتغييربا عمل خود مسير کودتا را " خالص دمير

  که از اين دست موارد شگفت انگيز در طول چند ساعتی که کودتا و ضدنمی خواھم بيش از اين وارد جزئيات شوم

 تکليف  ھنوز. گفتم که اينھا به خودی خود مھم نيستند ، مھم تبعات اقدام به کودتاست. کودتا در جريان بود بسيار است

قلم نزديک به  يک. ند  قضائيه ترکيه می کۀ گستردۀ اقدام به تصفيپوليس روشن نشده که ًکودتا و کودتاچپان  کامال

ليستھای حاضر و آماده يکی .  دستگير يا برکنار می شوندجوالی ١۶ دادستان  و قاضی  و وکيل دادگستری روز ٢٨٠٠

 و نيروھای امنيتی ، ليست کارمندان دولت ، ليست پوليسليست ارتش ، ليست . کار گرفته می شونده پس از ديگری ب

  . دارن حامی گولنرسانه ھای ھمگانی  و ليست سرمايه

ويژه در ه  ايران ب۵٧دراينجا ھم دوباره الگوی انقالب . مھمترين آماج ضد کودتا البته که نيروھای مسلح ترکيه می باشد

ارتش ترکيه درموج اول و دوم يک   نفری امرای٣۵٨ازمجموع . کارگرفته می شوده  امرای ارتش بۀرابطه با تصفي

اين تصفيه ھا به باورمن البته ادامه خواھند يافت و حداقل تا . شوند يا تصفيه می نفريا دستگير ١۵٠قلم نزديک به 

  کارۀيک موج بازنشسته کردن ھم در راه است که اين البته درحيط. شصت درصد امرای ارتش را دربر خواھد گرفت

ھم زده و با به عضويت ه را ھم ب" ياش" حکومت ترکيب اعضای ًاظمن. باشد  آن میۀ آيندجلسۀشورای عالی نظامی و 

کميت و کيفيت تصفيه در باالی .  نظامی خارج کرده استًرا ھم از حالت کامال درآوردن تعدادی از وزرای کابينه آن

 البته ازموضع ناتو نسبت امريکائی ۀ عاليرتبجنراليک .  را ھم درآورده استامريکاارتش آنچنان بوده است که صدای 

را  اين.  خود درارتش ترکيه را از دست داده ايم!ده و گفته است بدينترتيب ما اکثرمخاطبان به اين روند ابرازنگرانی کر

  .البته بايد به فال نيک گرفت

در . باشد  درراستای تحقق اھدافش اعالم وضعيت فوق العاده برای مدت سه ماه میاردوخاناصليترين ابزارضدکودتای 

 و با دست باز تنھا با ًاسأخود ر" قانون"عه به مجلس و تصويب چارچوب اين وضعيت دولت می تواند بدون مراج

مھمترين قرار . را اجرائی کند يا ھمان حکم حکومتی در ھرموردی که الزم ببيند تصميم بگيرد و آن" قرارنامه"صدور 

ی که صادره تا کنون ھم البته چيزی نبوده جز وصل کردن نيروھای مسلح به مقام رياست جمھوری يعنی ھمان چيز

 ۀبا اعالم حالت فوق العاد.  برای تحقق آن از سالھای دور خواھان تبديل نظام پارلمانی به رياستی بوده استاردوخان

 گولن و البته درپوش آن ۀ دار و دستۀ  وفادار به او در دستگيری ، شکنجه و محاکمئیدست ساختار امنيتی ـ قضا

حالت فوق العاده فضای رعب و وحشت در . شود   بازمیًدنشين کامال نيز درمناطق کرپ ـ ک ـ ک  و ھواداران  ءاعضا

. ن رئيس جمھور منتخب را دامن زده و ھمه را به عقب نشينی و يا ھمراھی با حکومت وادار خواھد کرداميان مخالف

است که مفھوم آن قدر گشاد . و ھمدستی با تشکيالت گولن بر ھرکسی می تواند زده شود" حمايت از تروريسم"مارک 

در درازمدت اما .  سازيھا تنھا در کوتاه مدت عمل خواھند کردءالبته اين فضا. شامل ھمه می تواند باشد يا بشود 

  .   گسلھای ايجاد شده در جامعه و تضادھای حاصل آن به اضعاف سربرآورده  و تشديد خواھند شدۀمجموع
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 تبعات تغيير نگاه 

ات در سياست خارجی اين تغييرمجموعه ای از .   دور شده استامريکا اروپا و ترکيه به روسيه و ايران نزديک  و از

اين البته . سخن راند" نگاهتغيير"کشور رخ داده است که می توان از آنھا  البته با احتياط  و به زبان ديپلماتيک به مثابه 

 جھانی در ابعاد کالن ليتيکو ژئوپ صورتبنديھای سياسی و معادالتۀلفؤبر روی م" مکانتغيير" به معنای يک ًامطلق

 موفق اردوخانبا اينحال اگر حکومت فعلی . ھرکس که چنين بپندارد مرتکب اشتباھی فاحش در تحليل می گردد. نيست

چنين چيزی را نه . اجتناب ناپذير می گردد" مکانتغيير"نگردد آنوقت ديگر " نگاهتغيير"به مديريت درست تبعات اين 

  ۀايده آل ترکيه آنست که با کارت عضويت در ناتو  و به مثاب . به اضعاف ترکيه خواھان آنستغرب می خواھد و نه

 ترکيه در معادالت جھانی بيش از ۀخوبی می داند که وزنه  باردوخان. با بيرون آن تنظيم رابطه کند" سيستم"بخشی از 

رکيه برمی گردد ھيچ قصد و عالقه ای به بنابراين تا آنجا که به ت. ت گرفته از اين عضويت می باشدأھرچيز نش

الس . که ناتو و اياالت متحده ھم برھمين نظر باشند جای ترديد است مکان در حاکميت ترکيه وجود ندارد ، اما اينتغيير

 در منظقه را به نفع محور شانگھای  برھم ء قابل قبول است که تعادل قوائی با روسيه و ايران  تا آنجااردوخانزدن 

 و حاکميت اقتدارگرايش را گرفته و از ناتو بيرونش انداخت و اردوخانُن خواھد رسيد که دم آ وگرنه ديگر وقت نزند

  . ِ اروپا  را نيز بالکل برويش گل گرفتۀدرھای اتحادي

پس از آغاز . برای تفھيم بھتر آوردن مثالی از تاريخ مقاومت مسلحانه عليه جمھوری اسالمی خالی از فايده نيست

 شورای ملی مقاومت، حزب دمکرات کردستان نيزھمچون بسياری ازنيروھای سياسی تأسيس مسلحانه و ۀارزمب

 ۀرا تشکيل می دھد که ھمزمان از يک وزن  يکی از ستونھای مقتدر آن۶٣اپوزيسيون به اين شورا می پيوندد و تا سال 

را در تقابل با جمھوری   آنۀشورا البته وزنبودن حزب در .  سياسی برخوردار استۀنظامی ضروری نيز در کنار وزن

 مقابل نفس ۀاما در نقط. ُ منطقه ای پس از سرنگونی محتمل و قابل انتظار آن در آن زمان باال می بردکنترولاسالمی و 

 خود حزب در معادالت سياسی و تنظيم رابطه اش با رژيم را ھم به مراتب و بسا بيشتر باال می ۀعضويت در شورا وزن

بر اساس ھمين وزن سياسی و نه نظامی صرف ھم ھست که جمھوری اسالمی درمقابل  قاسملو و دفتر سياسی . يدکش

ِوقت حزب دام مذاکره را پھن می کند و حزب دمکرات نااميد از سرنگونی کوتاه مدت رژيم ھم با سر وارد آن می شود ِ .

با وحوش حاکم بنشيند ، اما شورا البته با فشارمجاھدين ، ايده آل حزب آن بود که با کارت عضويت  در شورا به مذاکره 

 اخراج  کرده و به راھش ادامه می ءرغم  وزن و شأن سياسی و نظاميش به اتفاق آرا  علی۶۴حزب مذکوررا در سال 

  . دھد

 سياستھای کالنش از جمله انتخاب سياست مذاکره  تعيينحزب دمکرات در " حق"قاسملو بر آن بود که شورا می بايست 

حزب دمکرات البته مثل ھر حزب و سازمان ديگری می بايست که از اين حق . رسميت بشناسدھخ با رژيم حاکم را ب

برخوردار باشد اما نه در درون ائتالفی که سرنگونی قھرآميزنظام جمھوری اسالمی با ھمه دسته بنديھايش مفھوم 

جز زدن ه از سوی شورا به لحاظ سياسی ھيچ مفھومی ب" حق"پذيرش اين .  العلل تشکيل آن بوده استوجودی و علت

  و نه امريکا  ۀنه حزب دمکرات قابل مقايسه با ترکيه است و نه مجاھدين آنزمان در قد و قوار. زيرآب خود نمی داشت

 پديده ھای مادی ۀ بر ائتالفھای سياسی به مثاباما قوانين حاکم. شورای ملی مقاومت شباھتی به تشکيالت ناتو داشت

اين مثال عالوه برکمک به تفھيم موضوع  بحث اصلی يک ياد آوری تاريخی ھم . ديگر ندارند ی با يکتواچندان تف

کس بيشتراز من از  ھيچ. سرش زده استه  مسلحانه  بۀ ھوای مبارزهويژه برای حزبی که به مبارکی  دوباره ھست ، ب

که بازگشت به اين يگانه راه سرنگونی تماميت رژيم سراپا نامشروع  شرط آنه  خرسند نمی تواند باشد باين موضوع

  !جمھوری اسالمی  پروژه ای داخلی بوده باشد 
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ش در سه سال  ا از جناح کبوترھا و شکست فاحش شرط بندیاردوخاننگاه حاکميت ترکيه حاصل سرخوردگی تغيير

ی  و وارث تاريخی يک ئ يک قدرت بزرگ منطقه ۀ می خواھد که دنيا او را به مثابخاناردو. اخير بر روی عقابھاست

 خاورميانه بزرگ نشد شايد که از طريق ئیاين مھم اگر که در کادر آن پروژه کذا. رسميت بشناسده امپراتوری پھناور ب

ان ھم برای دنيا خط و نشان می او با حيرت مشاھده می کند که رژيم شترگاو پلنگ حاکم بر اير. ديگری ممکن بشود

 و ٢٠٠۵او بھترازھرکسی می داند که رژيمی را که عقابھا در . کشد و ھم کسی را درجھنم خاورميانه با او کاری نيست

 و ء با تمام قوا٢٠١٣ندازند، رژيمی که دولت اسرائيل در بود که بي بزرگ پس ازعراق قرارۀ در کادر طرح خاورميان

ُظامی به آن  پيشرفته بود، سر و مر گنده بر جای مانده و حاال انگشتانش در چھار پايتخت عربی ھم  قدمی تھاجم ن تا يک ُ

از آنسو روسيه می رود و بخشی از کشور اوکرائين را ھم ضميمه به خود می کند و اتفاق قابل ذکری . دراز می باشد

 خود در می آورد و آب از آب کنترول کشور را به  را در سوريه مستقر و آسمان آن۴٠٠سيستم پدافند اس ـ . نمی افتد

 پرواز به ھواپيماھايش را نمی دھد ۀترکيه عضو ناتو را در پشت مرزھای سوريه قفل کرده و اجاز. ھم تکان نمی خورد

صندلی را از زير پايش بر سر ميز سوريه کشيده است و حضورش را ھم . و صدای ائتالف ھم پيمانش ھم در نمی آيد

رسد و نه مجازات  نه روسيه به جزای مداخالتش درآسيای صغير، خاورميانه و اوکرائين می. نتفی کرده استاصأل م

  .   بانکدار به اصطالح تروريسم  و ناقض قطعنامه ھای  شورای امنيت صورت می پذيردۀايران به مثاب

به معادالت سوريه  تنھا از طريق خروج از بن بست و بازگشت .   نبوداردوخانراه  بيشتر در مقابل  ترکيه   يک

 در نامه ای به پوتين اردوخان. نزديکی به ايران و  روسيه ميسر بود که آکتورھای اصلی در زمين و ھوای سوريه اند

. را به گردن نفوذيھای گولن می اندازد  ساقط کردن ھواپيمای روسی عذرخواھی کرده و وقيحانه آنۀ از واقعًارسم

 يادش می رود که خود او چگونه از اين واقعه، جانانه دفاع کرده و نخست وزيرش ًه کنار اصالدرست و غلطی مدعا ب

 کرده تأکيد روسی را داده ۀ که او خود دستورساقط کردن جت جنگندمسألهداوود اوغلو ھم چطور بارھا و بارھا بر اين 

برای پوتين . ندان کار دشواری  نيستکوتاه ، چحتی  زمانی ۀ عوض کردن حرفھايش دريک فاصلاردوخانبرای . است

 ترکيه در صورتبنديھای سياسی موجود به معنی برھم مکانتغيير. اما مھم است که ترکيه از ناتو ھرچه بيشتر دور گردد

 را می پذيرد اردوخانپوتين ادعای . خوردن توازن ژئوپليتيک درمنطقه به نفع روسيه و به تبع آن محور شانگھای است

 به جای  اشاره  به معذرت خواھی اردوخانالبته در محاورات مقامات و مديای وابسته به . يز قبول می کندو عذرش را ن

  . ياد می شود" نامه به پوتين"او تنھا از 

می توان ھمچون رژيم جمھوری " سيستم"دربيرون .  در محاسبه وارد نکرده باشداردوخانيک چيز را شايد طيب 

اما چنين چيزی امکانپذير " سيستم"ليستی زد و برای دنيا خط و نشان کشيد ، در درون اسالمی معلقھای ضد امپريا

ممکن است " سيستم"نمی کند ولی معلق زدن در درون " سيستم"چرا که در بيرون معلق زدن ضرری متوجه . نيست

 ھست که چند سال پيش تونس به ھمين دليل ھم.  ديگری را بگيرد که نبايد بگيردۀ کسی را ھدف قرار دھد و يا  پاچۀچان

 نمی اردوخاننست و بازھم به ھمين اعتبار است که خمينی و خامنه ای می توانند  ولی  طيب او ايران  نتو" نستاتو"

  !بدر آيد يا به بيرون از آن ھدايت شود " سيستم"تواند مگر آنکه از

ی ھمچون کنترولاپوزيسيون ميانه رو و تحت به باورمن توافق روسيه ـ ايران ـ ترکيه در راستای قدرت بخشيدن به 

 مانند داعش و جبھة النصره می کنترولارتش آزاد سوريه  و به ايزوالسيون راندن نيروھای  راديکال  و خارج از 

در صورت تحقق اين . در اين توافق حتی نيروھای وابسته به عربستان ھمچون جيش السالم نيز ھدف می باشند. باشد

برای . يک توافق احتمالی ميان رژيم سوريه  و مخالفان ميانه رو باز و انتخابات جديد ميسر می گرددنقشه راه برای 

در . دولت روسيه خالف رژيم ايران ماندن و يا  رفتن خود بشار اسد اھميت چندانی ندارد ، مھم حفظ نظام سوريه است
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دوری . اکميت سياسی بدون اسد پس از دوران گذار رااين رابطه دولت ترکيه گذار با اسد را می پذيرد و دولت روسيه ح

و نزديکی ھای جديد سياسی ھم شکل می گيرد که مھمترين آن دوری ترکيه از عربستان  و عدم حمايت از نيروھای 

 و ناتو  قابل پذيرش ھست که امريکا از سوی ئیتمامی اينھا ھمانطور که گفتم تا آنجا. وابسته به آن خالف سابق می باشد

 را در منظقه برھم نزند ، در غير اينصورت تحمل ترکيه در ناتو و اجازه به آن کشور به بازی کردن در ءتوازن قوا

  .  اردوی مقابل با کارت عضويت در ناتو چندان محتمل نيست

  

ُکريدور کردی  ُ  

ايت از نيروھای  در پوش حم٢٠١۶ اگست ٢۴ روسيه  و چراغ سبز ايران عمليات جرابلوس را در ۀترکيه با اجاز

ھدف اعالم شده راندن داعش از مرزھای ترکيه و استقرار نيروھای ارتش آزاد . ارتش آزاد سوريه آغاز می کند

 نفر که اکثر آنان ترکمان می باشند را در خاک خود سازمان ١۵٠٠پيش از اين ترکيه تعداد . درمناطق مذکور می باشد

ھدف تھاجم به .  خود در سوريه آماده کرده استۀ سوريه برای اھداف آيندداده ، مسلح کرده و تحت عنوان ارتش آزاد

ھم داعش و ھم  .  محافظ خلق  در روژآوا می باشدقطعاتدرون مرزھای سوريه البته فقط و فقط نيروھای مسلح کرد و 

  .ارتش آزاد سوريه بھانه ای بيش نيستند

  ئی  و پوشش ھواپ ـ ی ـ د ۀ کنندتعيينريه با شراکت  آغاز می شود که نيروھای دمکراتيک سوئیتھديد از آنجا

. نبردی که نزديک به سه ماه زمان برده است. و بيرون راندن داعش می شوند" منبج" ھا موفق به تسخير امريکائی

 ايجاد يک راھرو ميان دو کانتون جزيره و کوبانی در شرق رود پ ـ ی ـ د ھدف اعالم نشده ولی مثل روز روشن  

پ ترکيه در واقع برای جلوگيری از پيشروی . و کانتون عفرين درغرب رود مذکور و شمال استان حلب می باشدفرات 

 نيروھای دمکراتيک سوريه  به سمت جرابلوس و ديگر نقاط مرزی تحت تسلط داعش در مرزھای ترکيه  و ـ ی ـ د  و

آنھا می خواھند که با انتقال . وريه شده استتھديد ايجاد يک راھروی کردی ميان شرق و غرب فرات است که وارد س

 به تھديد يکدست  شدن کردھا در مرزھای ً بافت جمعيتی آنجا عمالتغييرساکنين عرب و ترکمن به مناطق مذکور و 

  .  درنورديده استامريکا با حمايت پ ـ ی ـ د اين ھمان خط سرخ اعالم شده ای است که  . جنوبی خود پايان دھند

عمليات . داده بود که نيروھای کرد در شرق رود فرات می مانند و وارد مناطق غرب فرات نمی شوند قول امريکا

نيروھای .  بوداردوخان ، واضح و آشکار يک تودھنی محکم به دولت امريکا ئیتسخير منبج با حمايت گسترده ھوا

د که در پی بازکردن کريدوری به کردی در چارچوب نيروھای دمکراتيک سوريه نه تنھا درغرب فرات مستقر می شون

روسيه پرواز . از دست دولت ترکيه نيز ھيچ برنمی آمد.  نيز مشغول می گردندئیسمت عفرين به آرايش نيرو

 ئیھواپيماھای ترکيه را ممنوع  و نيروھای مشترک ارتش سوريه و نيروی قدس سپاه پاسداران  نيز با حمايت ھوا

 چرخش ضروری حاکميت ۀاينجا ھمان نقط. صالتی ترکيه به شمال حلب گرديده اندروسيه موفق به بستن  راه ھای موا

  .بار ديگر  و اينبار به سمت ايران  و روسيه می چرخد  نيز يکاردوخانترکيه به سمت شرق است و 

جی از  دستيابيشان به دررو خارۀبا ورود تانکھای ارتش ترکيه به جرابلوس که البته با توافق داعش و به شرط ادام

پ ـ ی ـ د  ساعته انجام می گيرد، بالفاصله درگيری محدودی نيز با نيروھای ٢۴طريق ترکيه و در يک ظرف زمانی 

ی ضدتانک موسوم المان  راکتھایکردھا با حمله به دو تانک ارتش ترکيه که با . مستقر درغرب فرات صورت می گيرد

شته و زخمی شدن چھار سرباز ترک می انجامد نشان می دھند به ميالن صورت می گيرد و به انھدام ھردو تانک و ک

ِ ضد تانک روسی موسوم به کورنت برای مقاومت راکتھایکه ھم از اراده و ھم از تسليحات ضروری ضد زره ازجمله 
  . قصد بازگشت به شرق فرات را نيز در سر نمی پرورانندًکه اصال در برابر ارتش ترکيه برخوردارند و ھم اين
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 می خواھند که امريکا از ًاآنھا علن. ابتر خواھد بود" منبج" ترکيه واضح است که عمليات جرابلوس بدون رفتن بهبرای

.  را وادار به ترک منبج و رجعت به شرق فرات کرده  و اين منطقه تحت تسلط ارتش آزاد سوريه قرار گيردپ ـ ی ـ د 

 و نيروھای پ ـ ی ـ د حت فشاراياالت متحده آتش بسی ميان پس از مدت کوتاھی ت. درخواستی که البته رد می گردد

  انبساط  به ًا نااميد و زخم خورده به جای رفتن به جنوب و تسخير منبج، عجالتاردوخانارتش ترکيه برقرار می شود و 

عالم و  اامريکا توسط دولت پ ـ ی ـ د اما توافق آتش بس با . سمت غرب  و رفتن به سمت اعزاز را  برمی گزيند

 امريکاھم ارتش  و ھم دولت ترکيه بالفاصله چنين توافقی را تکذيب کرده و به دولت .  سنگ روی يخ می شوداردوخان

 آتش بس سخن رانده طرفاعتراض می کنند که چرا ترکيه و کردھای  روژآوا  را در يک سطح قرار داده و از دو 

 توافقی صورت  نداده  و نخواھد ھم ًااخته و با تروريستھا مطلق کردی را به رسميت نشنطرفنام ه ترکيه چيزی ب. است

 متوقف و درعوض ارتش ترکيه در فاصله ميان جرابلوس و ًا موقت پ ـ ی ـ دبا اينحال درعمل حمله به مواضع . داد

  .اعزاز مستقر و نيروھای داعش نيز به سمت جنوب اعزاز عقب می نشينند

  
ھم در .  حياتی وصل مستقيم ترکيه به خاورميانه عربی استۀ کيلومتر درواز٩٠طول ه در اين منطقه يک نوار مرزی ب

تنھا در فاصله ميان جرابلوس و . عراق و ھم در سوريه تمامی مرزھای ترکيه را سرزمينھای کردی تشکيل می دھند

وری حافظ اسد در کنار  بافت جمعيتی و استقرار عربھای  سنی از زمان حاکميت ديکتاتتغييراعزاز است که به برکت 

ديگر  ترکمانھای نزديک به ترکيه می توان شکاف قومی موجود را حفظ  و جلو پيوستن بخشھای سرزمين کردی به يک

 ھزارنفر از پناه جويان عرب و ٢٠ اخير با بازگرداندن بيش از ۀعين اينکاررا ھم  ترکيه درھمين يکھفت. را سد کرد

لت آنام ارتش آزاد که جلو انداخته و ه  می داند ملغمه ای  بًترکيه احتماال. می دھدترکمان سوريه به جرابلوس انجام 

ھيچ پايه و ماده ای در ميان مردم منطقه " تيپ سلطان مراد"دست کرده است صرفنظر از ترکمنھای سازماندھی شده در

به ھمين دليل .  ترک نخواھد داشتنداشته و امکان استقرارمستقل از ترکيه را نيز پس ازعقب نشينی دير يا زود ارتش

 تنھا طريق حفظ امريکا کيلومتری با حمايت ۴٠ کيلومتری و عمق حداقل ٩٠استقرار اعراب و ترکمنھا در يک نوار 

  . عربی استۀاين دروازه حياتی به سمت منطق

ايجاد کريدورکردی به شرطی ممکن است که ترکيه ه  تنھا بامريکارسيدن به ھرگونه توافق احتمالی در اين رابطه با 

جای گذشتن کريدور از مرزھای ه يعنی ب. سمت عفرين را در يک عمق سی چھل کيلومتری مرزھايش با سوريه بپذيرد

 ترکيه حفظ خواھد ۀبا اينکار اگرچه چھر. الحاق کوبانی به عفرين صورت پذيرد" الباب"ترکيه ، درعمق و از طريق 

 برای  جلوگيری از وقوع آن ريسک ورود به باتالق سوريه را اردوخانه که  چندانی با آنچتواشد ولی درماھيت تف

توسط  ترکيه و ارتش آزاد می توان جلو وصل شرق و غرب " الباب"نه بدون حاکميت بر .  نخواھد داشت،پذيرفته

 ايجاد ـ ی ـ دپ تبع آن نيروھای  ه توسط  نيروھای دمکراتيک سوريه و ب" الباب"روژآوا را گرفت و نه بدون تسخير 

" الباب"به اين اعتبار نبرد آينده در صورت عدم دستيابی به توافق ، نبرد بر سر . کريدورکردی امکانپذير خواھد بود



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٩

در اين رابطه ترکيه ارتش آزاد را مجبور خواھد کرد که با نيروھای  .  داعش می باشدکنترولخواھد بود که اينک در 

  . در منبج ھم رخ می داد اگر که اياالت متحده در مقابل آن نمی ايستاداين اتفاق. کردی  وارد جنگ شوند

اين پاکسازيھا اگرچه بخشی از .  درجريان يک ضد کودتای متقابل به پاکسازی در درون سيستم  ادامه می دھداردوخان

 نيز شامل می شوند   و حزب دمکراتيک خلقھا راپ ـ ک ـ کعناصر مترقی در ميان رسانه ھا و دانشگاھھا و ھواداران 

 امنيتی گرفته تا سرمايه پوليساما در مقابل کلکسيون پراھميتی از کثيفترين عناصر درون سيستم از افسران جنايتکار 

 که با سوء استفاده از قدرت بسيار جفا کرده اند و خالصه صدھا و ئیکه سرشان به بيرون وصل اند تا دادستانھارا  ئیھا

.  شامل می گردد، شريک حاکميت بودنداردوخان  سرکوبگری را که پيش از اين ھمراه با خود  پليد سيستمۀھزاران مھر

 و دارو دسته اش به اردوخانھر سيستم ترقيخواھی ھم اگر بر سر کار می آمد بايد تمامی اين عناصر را البته با خود 

گردد می توان به ديوار تکيه داد و به تماشا بنابراين تا آنجا که به جنگ گرگھا در داخل سيستم برمی . محاکمه می کشيد

س آنھا أ و در راردوخاناما البته پاکسازيھا در اين نقطه متوقف نخواھند شد وھدف بعدی تمامی مخالفان . نشست

پاکسازی در خود . ويژه حزب دمکراتيک خلقھا را نيز ھدف خواھد گرفته  و بپ ـ ک ـ کنيروھای کرد نزديک به 

يکی از . ويژه در ميان نمايندگان حزب در مجلس نيز قاطعانه به پيش برده خواھد شده عه بحزب عدالت و توس

 برمی گردد ، وادارکردن نخست وزير ئیبزرگترين اين پاکسازيھا که البته به دوران کمی پيش از آن اقدام به کودتای کذا

 ۀعين ھمينکار را ھم با مھر. نه ای  می باشد و به خانه فرستادن او بی ھيچ ھزياردوخان توسط ءداووداغلو به استعفا

  :در مطلب قبليم در مورد ترکيه  در اين رابطه چنين نوشته بودم . می کند" علی بابا جان"کليدی ديگری چون 

 قدرتمندی ھستند که مستقل از رجب طيب ۀسه مھر" احمد داوود اوغلو"و " ھاکان فيدان"در کنار " علی بابا جان"

يتھای کليدی ھدايت اقتصاد، مسؤولاين سه به ترتيب . ھستند" سيستم" بزرگ وصل به ۀ خاورميان در طرحاردوخان

 در تحقق حاکميت اردوخان ۀيکی از مشغله ھای آيند. دستگاه اطالعاتی  و سياست خارجی را بر عھده داشته و دارند

تا ھمين حاال ھم از سه نفر . نندک  است که در درون حزب مستقل عمل میئیاقتدارگرا در ترکيه حذف آن نيروھا

رئيس مجلس و معاون نخست " بولنت آرنچ"رئيس جمھورسابق  و " عبداله گول"بنيانگذاران اصلی حزب يعنی 

در متن " علی بابا جان"ھر حال کنار گذاشتن ه ب.  استاردوخانوزير سابق ، تنھا کسی که در قدرت باقی مانده خود 

 را نيز در می دالرای ارز  را باال برده تا آنجا که مرز سرخ  سه لير در مقابل يک باره بھ بی ثباتی سياسی به يک

  بابا جان است که به بازار آرامش داده  و بھای  ارز  را  دوباره به مرزھای  قبلی باز ۀتنھا بازگشت  دوبار. نوردد

  ". می گرداند

  

  ١٣٩۴ ]عقرب[ آبان١۴ بزرگ ، ۀترکيه و جھنمی بنام خاورميان

 که نام برده بودم  کنار گذاشته شده اند، تنھا ھاکان فيدان مانده است که البته در موضع ئیخوب تا حاال دوتن از آنھا

 رشوه گيری از عوامل جمھوری ئی کل تشکيالت امنيتی ترکيه و آگاه به تمامی اسرار نظام از جريان رسوامسؤول

ن با آن تا بمبگذاريھای منتسب به آنان در داخل ترکيه تا اسالمی گرفته تا ارتباط با داعش و تجارت نفت و خو

 که افشای ھر کدامشان حکومتی را ئی غيرقابل افشاۀ  و خالصه  تا ده ھا مقولاردوخانھمکاريھای تنگاتنگ  گولن ـ 

د که پس  تالش می کند که از شر او نيز خالص شواردوخاندر گرماگرم جريان اقدام به کودتا يکبار . برباد خواھد داد

  . از يک ديدار خصوصی طوالنی موضوع فراموش می شود

 و نيم شب آنھم از زبان شوھرخواھرش ٩ مدعی بود که خبر کودتا را در ساعت اردوخانحکايت ازاين قراربود که 

ب می پس ازآنھم تالشھايش برای تماس با ھاکان فيدان و ستاد ارتش بی نتيجه می ماند و تلفن ھايش بی جوا. شنيده است
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گاھی به قصد اقدام به کودتا بالفاصله آکه  تشکيالت ميت در اعالميه اش اشاره به آن دارد که پس از  در صورتی. مانند

که چرا ھم ميت و ھم ستاد ارتش ، رئيس جمھور و نخست  اين.  و نيم ستاد ارتش را در جريان گذاشته است۴در ساعت 

اما من ! البته پس ازآن مالقات  خصوصی  ديگر نبايد پيگيری کرد ، را  اند حساس بی خبر گذاشتهۀوزير را از اين واقع

. ترديدی  ندارم که راحت شدن از دست او نيز ممکن است دير و زود  داشته باشد ولی سوخت و سوز نخواھد داشت

  .ياد می گردد" يار رئيس" از ھاکان فيدان به عنوان اردوخاناگرچه ھمه جا در ميان پيروان 

 ستيزی درميان امريکائی جاری شدن امواج سرکش اردوخانا يکی ديگراز تبعات نگاه به شرق رجب طيب و ام

را نمی گيرد که به آن دامن نيز  بخشھای بزرگی از توده ھای مردم ترکيه است که حکومت خالف سابق نه تنھا جلو آن

ه پشتيبانی از اقدام به کودتا و حمايت از فتح هللا  بًا که طاقت از دست داده ، اياالت متحده را تلويحاردوخان. می زند

 اشاره نمی کند و درھمه جا بيشتراز امريکا به ًااو خود البته جز در مواردی معدود مستقيم. گولن و کردھا  متھم می کند

نه ھا ھمه اما پيروانش در رسا. استفاده می کند که به فتح هللا گولن  در پشت صحنه خط می دھد" عقل برتر" رمزۀکلم

اين را ھم البته بايد به فال نيک .  ای را مبھم باقی نمی گذارندمسأله از سخنان مرادشان مشغولند  و ئیروزه به  رمزگشا

 ئی و اسرائيل در ميان توده ھای مردم يک کشورعضو ناتو يکی از پايه ھای ضروری تقابل نھاامريکاتنفر از . گرفت

در تحليل .  بزرگ می باشدۀ خاورميانۀ شکست خورده ولی به کنارگذاشته نشدۀدر کادر جنگ جھانی چھارم  و پروژ

بدون حضور .  يکی از اعضای ضروری  و مؤثر در محور شانگھای می تواند باشداردوخان ترکيه با  و يا  بی ئینھا

  . گدژی جھان چند قطبی می لنيپای آن در کادر سترات ايران ، ترکيه ، ھند و روسيه در اين محور يک

  

   ١٣٩۵ ]سنبله[ شھريور٢٢بيژن نيابتی ، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


